Szanowni Państwo,
Laureat, którego pragnę Państwu przedstawić to mężczyzna. Obecnie przebywa na
emeryturze, jednak cały czas jest aktywny. Nie zrezygnował ze swoich planów, pasji i zamierzeń –
stopniowo je realizuje.
Do Przybiernowa wraz z rodziną przybył w 1968 r. w wieku 10 lat. Tutaj skończył szkołę
podstawową następnie Liceum Ogólnokształcące w Goleniowie. Pierwszą pracę podjął jako
nauczyciel wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej w Czarnogłowach. Mówi, że była to
piękna przygoda edukacyjna. Po tym krótkim wyzwaniu zawodowym trafił na dwa lata
„w kamasze” do Marynarki Wojennej w Ustce, tym samym spełniał swój obowiązek patriotyczny
i obywatelski. Po powrocie do Przybiernowa podejmuje pracę jako magazynier w Gminnej
Spółdzielni, potem zamienia ją na strażaka zawodowego Państwowej Straży Pożarnej
w Międzyzdrojach. Warto podkreślić, że nasz laureat wykonując pracę zawodową, równocześnie
kontynuował naukę. Ukończył studia licencjackie w Szczecinie na Wyższej Zachodniopomorskiej
Szkole Biznesu – kierunek ekonomia. Oczywiście w trakcie swojej działalności zawodowej
poszukuje partnerki życiowej i znajduje wymarzoną dziewczynę – z którą bierze ślub. Dzisiaj jest
szczęśliwym ojcem trójki dzieci – jednego syna i dwóch córek oraz dziadkiem trójki wnucząt.
Jak sam twierdzi „to największe bogactwo jakie posiada”.
W 1994 roku decyduje się startować w wyborach samorządowych i zostaje radnym
w jednym z obwodów Przybiernowa. 13 lutego 1995 r. zostaje wybrany na Przewodniczącego Rady
Gminy i przewodniczy jej aż do chwili obecnej. Łatwo policzyć, że ta „służba samorządowa” trwa
już 28 lat. W czasie tych sześciu kadencji w gminie dużo się zmieniło. Gmina w znacznej części
została zgazyfikowana, zwodociągowana, skanalizowana. Zbudowane zostały nowe ulice,
gimnazjum, świetlica w Kartlewie. I wiele innych inwestycji i przedsięwzięć. Najważniejsze, że
dzięki dobrej współpracy obu władz – wykonawczej i uchwałodawczej gmina się rozwijała.
Jednak największą pasją naszego laureata jest wędkarstwo. W kole „Wędkarz” działa
od bardzo wielu lat. Wspólnie z pozostałymi członkami koła podejmuje wiele ważnych inicjatyw
związanych z Jeziorem Przybiernowskim choćby budowa pomostów wędkarskich, udział
w zarybianiu jeziora, organizacji turniejów, konkursów wędkarskich czy bardzo znanych
i cenionych warsztatów wędkarskich dla dzieci i młodzieży. Należy zauważyć, że przynależność do
koła to nie tylko przyjemność wędkowania, ale również praca na rzecz wód i szeroko rozumianej
ekologii i ochrony przyrody.
Podkreślam pasje laureata, ponieważ tylko tacy ludzie są w stanie pokonywać przeciwności
i osiągać sukcesy, tylko tacy ludzie potrafią, patrzeć w przyszłość i planować.

